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Kon rad Pe płow ski (Kon dziu) to twar dy, uśmiech nię -
ty fa cet. Nie pa mię tam już kie dy go pierw szy raz
spo tka łem, ale na pew no był wte dy uśmiech nię ty.
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Jak wiele jest ludzi z ciekawymi pasjami, którymi by
mogli podzieliç się z innymi. Pomóc innym tylko dla
czystej satysfakcji. Stąd padł pomysł utworzenia
portalu internetowego. strona  5
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Wi tam z lu to wym wy da niem na szej ga ze ty e -wy -
szo grod.

Od 01 mar ca 2011 ro ku Pol ska ob cho dzi Na ro -
do wy Dzień Pa mię ci „Żoł nie rzy Wy klę tych”.Jest to
do rocz ne świę to pań stwo we. Wy klę ci - to żoł nie -
rze, któ rzy po za koń cze niu II Woj ny Świa to wej, wy -
stą pi li z bro nią w rę ku prze ciw ko dru gie mu to ta li -
ta ry zmo wi ja kim by ła so wie ty za cja i ko mu ni za cja
Pol ski. Po wo jen na kon spi ra cja nie pod le gło ścio -
wa to naj licz niej sza for ma zor ga ni zo wa ne go opo -
ru wo bec no we go za gro że nia. Ich wal ka by ła z gó -
ry prze gra na. Zbroj nie nie mo gli zwy cię żyć, ale za -
pła ci li też in ną ce nę -utra tę do bre go imie nia i ska -
za nie na za po mnie nie na dłu gie po wo jen ne la ta.

Dziś mo że my coś dla nich zro bić. Przy po mi naj my
o ich hi sto rii, Szu kaj my miejsc po chów ku, uczmy
mło dych lu dzi pa trio ty zmu i za an ga żo wa nia
w spra wy pol skie.

W na szym naj bliż szym oto cze niu uro czy sto ści
upa mięt nia ją ce Żoł nie rzy Wy klę tych od by wa ją
się w Gał kach. Ini cja to rem i opie ku nem te go wy -
da rze nia jest pan Mar ce li Szko pek. Dzię ki je go
sta ra niom uro czy sto ści z ro ku na rok wy glą da ją
co raz oka za lej.Tak też za po wia da ją się w tym ro -
ku. My ślę że war to tam być 5 mar ca.

My ślę że za ma ło wie my o tym co się dzia ło
na na szych te re nach po 1945 ro ku. War to szu -
kać, uczyć się i przy po mi nać na szą hi sto rię. Za -
pra szam do pu bli ka cji ma te ria łów hi sto rycz nych
o na szym re gio nie na por ta lu www.e -wy szo -
grod.pl. Z chę cią mo że my utwo rzyć spe cjal ny
dział, z hi sto ria na szych lo kal nych ziem

Zwra cam też uwa gę na film „Hi sto ria Ro ja” któ re -
go pre mie ra od bę dzie się 4 mar ca w wie lu ki -
nach w Pol sce. Jest to pierw szy film fa bu lar ny
o żoł nier zach wy klę tych. Film któ ry w du żej czę ści
po wstał dzię ki dat kom osób pry wat nych.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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Sza now ni Miesz kań cy
Gmi ny Bo dza nów

Za koń czył się etap zbie ra nia pod pi -
sów miesz kań ców gmi ny po pie ra ją cych
ini cja ty wę prze pro wa dze nia re fe ren -
dum gmin ne go w spra wie od wo ła nia
Ra dy Gmi ny Bo dza nów i Wój ta Gmi ny
Bo dza nów – Je rze go Sta ni szew skie go.
Dnia 08.02.2016 ro ku,  od po wied nia
ilość pod pi sów wraz z wy ma ga ny mi do -
ku men ta mi, zo sta ła zło żo na na rę ce Ko -
mi sa rza Wy bor cze go w Płoc ku. Ini cja tor
re fe ren dum, dzię ku je Miesz kań com
Gmi ny Bo dza nów za ze bra ne pod pi sy
oraz ser decz ne przyj mo wa nie nas w
Pań stwa do mach. Ko lej ne in for ma cje
do ty czą ce dal sze go po stę po wa nia w tej
spra wie, bę dzie my prze ka zy wać Pań -
stwu nie zwłocz nie po ich otrzy ma niu. 

RA FAŁ KWIAT KOW SKI

17 grud nia 2015 ro ku uka zał się
ar ty kuł pt.: Re fe ren dum w Gmi nie
Bo dza nów, któ ry z gó ry prze są dzał,
że ta ko we re fe ren dum się od bę -
dzie. W ar ty ku le by ła za war ta li sta
za rzu tów wo bec urzę du ją cych
władz gmi ny (za rów no wój ta jak
i rad nych), uza sad nia ją cych pod ję -
cie tej ini cja ty wy. Punk ty z tej li sty
sta no wią wy rwa ne z kon tek stu
zda nia, któ re ko lej ny raz wpro wa -
dza ją w błąd miesz kań ców na szej
Gmi ny. Te ma ty po ru szo ne w za rzu -
tach, by ły omó wio ne w spra woz da -
niach przed sta wio nych Ra dzie
Gmi ny. Zna la zły też od nie sie nie
w ar ty ku łach, któ re uka za ły się
w Ga ze cie Sa mo rzą do wej Gmi ny
Bo dza nów, do stęp nej na stro nie in -
ter ne to wej Gmi ny: 

(http://bo dza nowpl.na zwa.pl/in sta -
la tor/word press/wp -con tent/uplo -
ads/2015/12/Ga ze ta.jpg). 

Nie czu ję się na to miast zo bo wią -
za ny do od pie ra nia ni czym nie po -
par tych za rzu tów w kwe stiach do ty -
czą cych: spo so bu za rzą dza nia jed -
nost ką, pod le głych mi pra cow ni ków,
czy też spra wach oso bi stych człon -
ków ra dy. Spra wy pry wat ne pra cow -
ni ków, jak też rad nych nie mo gą
mieć i nie ma ją wpły wu na wła ści we
funk cjo no wa nie urzę du.

Jak za pew ne Pań stwo wie cie, li sta
po par cia ini cja ty wy re fe ren dal nej tra fi ła
do Ko mi sa rza Wy bor cze go, ce lem we ry -
fi ka cji wia ry god no ści i po praw no ści za -
war tej na niej da nych i pod pi sów.

My ślę, że oso by, któ re zło ży ły
na niej swój pod pis zo sta ły po in for -
mo wa ne, ja kie kosz ty po nie sie za so -
bą prze pro wa dze nie re fe ren dum
i skąd gmi na weź mie na ten cel środ -
ki fi nan so we. Otóż jest to kwo ta oko -
ło 40 tys. zło tych i po kry je my ją
wszy scy. Pie nią dze te mo gli śmy prze -
zna czyć na roz wój Gmi ny, dla na -
szych dzie ci, czy cho ciaż by na fun -
dusz so łec ki, by ście sa mi Pań stwo je

roz dy spo no wa li. Nie ste ty, o tym ini -
cja to rzy re fe ren dum za po mnie li po -
in for mo wać. Re fe ren da lo kal ne są
cał ko wi cie po kry wa ne ze środ ków sa -
mo rzą dów na te re nie, któ rych są or -
ga ni zo wa ne.

Mam na dzie ję, że mą drość spo łe -
czeń stwa Gmi ny Bo dza nów wy gra, że
Miesz kań cy – moi wy bor cy nie da dzą
się zma ni pu lo wać i nie we zmą udzia łu
w tym re fe ren dum. Je śli zaś cho dzi
o wy po wie dzi p. Ra fa ła Kwiat kow skie -
go pod czas ob rad se sji Ra dy Gmi ny Bo -
dza nów – zło ży łem sto sow ny wnio sek
do pro ku ra tu ry o znie wa że nie funk cjo -
na riu sza pu blicz ne go. 

Za mie sza nie wo kół ini cja ty wy re fe ren dal nej

Dnia 13.02.2016 r. (so bo ta) o godz.
17:00 w straż ni cy OSP od by ło się ze bra nie
Spra woz daw czo -Wy bor cze tzw. Wal ne.
Udział w tym wy da rze niu brał Bur mistrz
Mia sta i Gmi ny Wy szo gro du pan Jan Bosz ko,
Pre zes ZOMG ZOSP RP pan Hen ryk Klu sie -
wicz, Soł tys na szej wsi pa ni Ma rze na Koł kow -
ska oraz ra da so łec ka Sło min. Pod czas ze bra -
nia po że gna li śmy wie lo let nie go Pre ze sa pa na
Sta ni sła wa Gmur czy ka, któ ry zre zy gno wał z
dal szej funk cji pre ze sa na szej jed nost ki. W
imie niu ca łe go za rzą du OSP Sło min jak i
wszyst kich na szych dru hów dzię ku je my za
każ dy cięż ki trud wkła da ny w na szą jed nost -
kę, któ ry za wsze był owoc ny jak rów nież czas
po świę co ny dla nas dru hów Emo ti kon smi le
Pan Sta ni sław Gmur czyk zo stał na szym ho no -
ro wym dru hem Emo ti kon smi le 

Pod czas zgro ma dze nia zo sta ły wpro wa dzo -
ne no we zmia ny w za rzą dzie. O to no wy skład:

Pre zes: Wal de mar Łąt ka ( za pre ze sa Sta ni -

sła wa Gmur czy ka, ho no ro wy druh )
Wi ce pre zes: Mi ro sław Gmur czyk ( za Wi -

ce pre ze sa Wal de ma ra Łąt kę )
Za stęp ca Wi ce pre ze sa: Ja cek Oli szew ski.
Na czel nik: Pa weł Ulic ki ( za Na czel ni ka Mi -

ro sła wa Gmur czy ka )
Za stęp ca Na czel ni ka: Ma riusz Ko wa lew ski

( bez zmian )
Se kre tarz: Ja kub Ku pi siak ( bez zmian )
Skarb nik: An drzej Siel czak ( bez zmian )
Go spo darz: Ra do sław Bu czyń ski ( bez

zmian )
Czło nek za rzą du: Ma te usz Ko ła kow ski
Kie row ca: Pa weł Ulic ki ( bez zmian )
Kie row ca: Łu kasz Kraw czyk
Ko mi sja Re wi zyj na:
Prze wod ni czą cy: Ta de usz Zmy słow ski (

bez zmian )
Człon ko wie: Da riusz Do mań ski oraz An -

drzej Kraw czyń ski
De le ga ci: Wal de mar Łąt ka i Pa weł Ulic ki

ZMIA NY W ZA RZĄ DZIE OSP Sło min

„Czy je steś za przy ję ciem przez Pol skę
uchodź ców, w ra mach sys te mu re lo ka cji
w Unii Eu ro pej skiej”.

Ce lem zbiór ki pod pi sów jest da nie Po la -
kom moż li wo ści bez po śred nie go wy po wie dze -
nia się w kwe stii przyj mo wa nia „uchodź ców”,
któ rzy tak na praw dę w więk szo ści są imi gran ta -
mi eko no micz ny mi. Obec ny rząd jest skrę po wa -
ny zo bo wią za nia mi, któ re po czy ni ła Plat for ma
Oby wa tel ska na fo rum Unii Eu ro pej skiej. Re fe -
ren dum, ja ko naj wyż sze na rzę dzie de mo kra ci
po win no tą spra wę roz wią zać..

Par la men ta rzy ści za chę ca li wszyst kie oso by

za in te re so wa ne zbiór ką pod pi sów do po bie ra nia
ar ku szy ze stro ny www.dzien re fe ren dal ny.pl.

Pod pis oso bi ście bądż go to we ar ku sze
z pod pi sa mi za re fe ren dum moż na skła dać
w Wy szo gro dzie ul.Re bow ska 66.

Zgod nie z usta wą o re fe ren dum ogól no kra -
jo wym, Sejm mo że po sta no wić o pod da niu
okre ślo nej spra wy pod re fe ren dum z ini cja ty wy
oby wa te li, któ rzy dla swo je go wnio sku uzy ska ją
po par cie co naj mniej 500 tys. osób.

Go spo da rzem w Pol sce nie jest obec na ani
żad na in na wła dza, tyl ko Oby wa te le. To Oby wa -
te le po win ni de cy do wać czy i ko go przyj mie my
do na szej Oj czy zny

Re fe ren dum ws. uchodź ców 

Dro dzy Pa ra fia nie!
Bę dzie my prze ży wać Mi sje Świę te w ro ku szcze gól nych rocz nic (1050-le cia Chrztu

Pol ski, 940-le cia po wsta nia Die ce zji Płoc kiej, 40-le cia pierw sze go Na wie dze nia przez
Mat kę Bo żą Czę sto chow ską na szej pa ra fii [04.03.1976] ), w Ro ku Ju bi le uszo wym Mi ło -
sier dzia Bo że go, przy go to wu jąc się do Na wie dze nia na szej pa ra fii przez Mat kę Bo żą w Ko -
pii Jej Cu dow ne go Ja sno gór skie go Wi ze run ku.

Ży je my w wiel kim po śpie chu. Mi sje Świę te są cza sem za trzy ma nia. Są cza sem we -
wnętrz ne go za du ma nia się nad swo im ży ciem; aby móc do świad czyć spo tka nia z Chry -
stu sem, od na leźć no wy sens na sze go ży cia i być mo że jesz cze raz roz po cząć wszyst ko od
no wa.

Dro ga Sio stro i Dro gi Bra cie, przyj mij ser decz nie za pro sze nie do uczest nic twa w Mi sjach
Świę tych. Są one dla Cie bie, któ ry nie wy obra żasz so bie ży cia bez Bo ga – abyś zo stał  umoc -
nio ny; są one dla Cie bie, któ ry ule głeś znie chę ce niu i zwąt pie niu – abyś mógł od na leźć na -
dzie ję; są one rów nież dla Cie bie, któ ry od sze dłeś - abyś mógł po wró cić.

Uro czy stość Na wie dze nia przez Mat kę Bo żą jest wy jąt ko wą oka zją, aby do świad czyć
Jej wspar cia i oka zać Jej mi łość. Ona z Ja snej Gó ry wie lo krot nie za zna cza ła swo ją obec -
ność w hi sto rii Pol ski opie ku jąc się na mi. Każ dy bę dzie miał moż li wość spoj rzeć w Jej tro -
skli we oczy i przed sta wić swo je ra do ści i smut ki. Od dać się w pod Jej opie kę i za wie rzyć
przy szłość swo ją i na szej Oj czy zny.

Niech więc każ dy się du cho wo otwo rzy, że by wejść w nasz wspól ny wiel ki po wrót do
Mi ło sier ne go Oj ca. 

Li cząc na do brą wo lę, zro zu mie nie i przy ję cie za pro sze nia pro si my Was o mo dli twę
i czyn ne za an ga żo wa nie się w prze pro wa dze nie te go Bo że go Dzie ła.

Wa si dusz pa ste rze i mi sjo na rze

MI SJE ŚWIĘ TE
Pa ra fia Świę tej Trój cy 
w Wy szo gro dzie
6 - 13 mar ca 2016 r.
Na wie dze nie Mat ki Bo żej 
w Ob ra zie Ja sno gór skim
12-13 mar ca 2016 r.

,,Z MA RY JĄ 
EWAN GE LI ZU JE MY
KO ŚCIÓŁ PŁOC KI”

Za trud nię oso bę bez ro bot ną
do biu ra re kla my w Wy szo gro dzie

Re dak cja e -wy szo grod.pl

Wy szo gród ul.Rę bow ska 66

Tel 24 2311006
Ma il :  re dak cja@e -wy szo grod.pl 

SKUP ZBO ŻA

604 393 742
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reklama

W dniu 8 lu te go 1949 ro ku we wsi
Gał ki ro ze gra ły się jed ne z naj bar -
dziej dra ma tycz nych wy da rzeń
w naj now szej hi sto rii na sze go re -
gio nu. Pa trol sier żan ta Wik to ra
Wa cła wa Stry jew skie go pseu do -
nim „Cac ko” wcho dzą cy w skład
11 Gru py Ope ra cyj nej Na ro do wych
Sił Zbroj nych, na sku tek do no su,
zo stał oto czo ny przez funk cjo na riu -
szy Ko men dy Po wia to wej Mi li cji
Oby wa tel skiej i Po wia to we go Urzę -
du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
z Płoc ka, Sierp ca i Płoń ska oraz
262 żoł nie rzy. 

Żoł nie rze Na ro do wych Sił Zbroj -
nych sto czy li nie rów ną wal kę w wy ni ku
któ rej śmierć po nie śli Elż bie ta Ko za nec -
ka pseu do nim (ps) „Ba sia”, Jan Kło bu -
kow ski ps. „Ja nek”, Lu do mir Pe czyń ski
ps.”Wła dek”. Aresz to wa no cięż ko ran -
ną Ja ni nę Sa mo rajps. „Ce lin ka”, Wik to -
ra Stry jew skie go ps. „Cac ko”, Wa cła wa
Mi chal skie go ps. „Ga łąz ka”, Zyg fry da
Ku liń skie go ps. „Al bin”. Schwy ta ni par -
ty zan ci zo sta li na tych miast prze wie zie -
ni do War sza wy i pod da ni in ten syw ne -
mu śledz twu, pro wa dzo ne mu przez
zna ne go z okru cień stwa funk cjo na riu -
sza Urzę du Bez pie czeń stwa Bro ni sła wa
Szczer ba kow skie go.

Kim by li Żoł nie rze Na ro do wych
Sił Zbroj nych? 

W la tach 1945 – 1954 na te re nach
pół noc ne go Ma zow sza ope ro wa ła 11
Gru pa Ope ra cyj na Na ro do wych Sił
Zbroj nych wy wo dzą ca się z Ar mii Kra -
jo wej. Żoł nie rze pol skie go pod zie mia
nie pod le gło ścio we go, któ rzy pięć lat
oku pa cji nie miec kiej zmu sze ni by li za -
mie nić na idą cy ze wscho du sta li now ski
re żim. W od róż nie niu od tej czę ści spo -
łe czeń stwa, któ ra uzna ła wła dzę lu do -
wą na rzu co ną od gór nie na po le ce nie
Sta li na, Oni – wy klę ci przez ko mu ni -
stycz ny sys tem, nie zło ży li bro ni. Jesz -
cze raz po szli do la su bro nić miej sco wej
lud no ści przed kra dzie ża mi i gwał ta mi
MO, UB i NKWD.

Hi sto ria nada ła im mia no 
„Żoł nie rzy Wy klę tych”

Żoł nie rze i dzia ła cze dru giej kon spi -
ra cji, wal czą cy o wol ność na ro du pol -
skie go i su we ren ność Rze czy po spo li tej,
by li bez względ nie zwal cza ni przez wła -
dze ko mu ni stycz ne przy uży ciu re gu lar -
nych od dzia łów woj ska, mi li cji i apa ra tu

bez pie czeń stwa, ści śle współ dzia ła ją -
cych ze sta cjo nu ją cy mi w kra ju si ła mi
so wiec kiej Ar mii Czer wo nej i NKWD.
Ter ror i re pre sje sto so wa no tak że wo bec
wspie ra ją cej pod zie mie an ty ko mu ni -
stycz ne lud no ści cy wil nej. Mi mo kil ka -
krot nie ogła sza nych amne stii ujaw nia ją -
cy się żoł nie rze i dzia ła cze by li na dal
prze śla do wa ni i ska zy wa ni na ka rę -
śmier ci lub dłu go let nie go wię zie nia. Aż
do ro ku 1989 szy ka ny spo ty ka ły we te -
ra nów pod zie mia i ich ro dzi ny, a praw -
da hi sto rycz na o Nie złom nych by ła fał -
szo wa na. Do pie ro wol na Pol ska przy -
wró ci ła im do bre imię i cześć.

Sier żant Wik tor Wa cław 
Stry jew ski pseu do nim „Cac ko”
(1916-1951)

Uro dzo ny 1 wrze śnia 1916 r. w Ży -
cho wie, po wiat Sierpc. Brał udział
w sze re gach 32 pp w kam pa nii wrze -
śnio we 1939. W cza sie oku pa cji nie -
miec kiej był żoł nie rzem Ar mii Kra jo wej
w Ob wo dzie Sierpc.Po wkro cze niu
wojsk so wiec kich od mar ca 1945 r. pra -
co wał ja ko do wód ca Służ by Ochro ny
Ko lei w Sierp cu. W lu tym 1946 r. za bił
so wiec kie go żoł nie rza, któ ry gwał cił Po -
lkę. Zo stał za to aresz to wa ny i uwię zio -
ny przez Urząd Bez pie czeń stwa. Dzię ki
współ pra cu ją ce go z kon spi ra cją funk cjo -
na riu sza UB, zbiegł z aresz tu. Ukry wał
się od te go cza su na te re nie po wia tu
Sierpc. Wstę pił do od dzia łu RO AK Ob -
wo du „Me wa” do wo dzo ne go przez Le -

ona Ziół kow skie go „Li sa”. Uczest ni czył
w wie lu ak cjach zbroj nych skie ro wa -
nych prze ciw ko ko mu ni stom. Awan so -
wa no go do stop nia sier żan ta.

Od 1947 ro ku peł niąc funk cję do -
wód cy pa tro lu bo jo we go dzia ła ją ce go
w po wia tach Płońsk, Płock i Sierpc brał
udział w wie lu ak cjach prze ciw ko si łom
bez pie czeń stwa w tym 11 paź dzier ni ka
1947 r. brał udział w star ciu we wsi Chu -
dzy nek po wiat Płock, gdzie oso bi ście za -
strze lił Wła dy sła wa Ry piń skie go „Ry pę”
do wód cę ko mu ni stycz ne go „Szwa dro nu
śmier ci” skry to bój czo mor du ją ce go by -
łych żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej.

Po ob ła wie, któ ra mia ła miej sce
w Gał kach 8 lu te go 1948 ro ku zo stał
pod da ny pra wie pół to ra rocz nym okrut -
nym śledz twie. Wy ro kiem Woj sko we go
Są du Re jo no we go War sza wa z dnia 3
lip ca 1950 r.zo stał ska za ny na 38 – krot -
ną ka rę śmier ci (naj wyż szy wy miar ka ry
na te re nie ca łej Pol ski w okre sie trwa nia
ko mu ni zmu). Ska za ny przez WSR
w skła dzie; mjr Mie czy sław Wi daj –
prze wod ni czą cy, oraz Mak sy mi lian Le -
wan dow ski i An to ni Hof f man ja ko ław -
ni cy w obec no ści oskar ży cie la Je rze go
Tra me ra.Bo le sław Bie rut de cy zją
z 1951 r. nie sko rzy stał wo bec Wik to ra
Stry jew skie go z pra wa ła ski.

Sier żant Wik tor Wa cław Stry jew ski
zo stał za mor do wa ny w wię zie niu mo -
ko tow skim 18 stycz nia 1951 r. Wy ro ki
śmier ci wy da no i wy ko na no rów nież
na aresz to wa nych w Gał kach Wa cła wie

Mi chal skimps. „Ga łąz ka” i Zyg fry dzie
Ku liń skimps. „Al bin”. 

Miesz kań cy pa mię ta ją 
o Żoł nier zach Wy klę tych

W 2013 ro ku dzię ki nie złom nej
i nie ugię tej po sta wie Pa na Mar ce le go
Szko pek z Ma łej Wsi po wstał po mnik
upa mięt nia ją cy Żoł nie rzy Wy klę tych
oraz wy da rze nia z 8 lu te go 1949 ro ku.
Obok po mni ka po wsta ła ta bli ca edu ka -
cyj na po świę co na po le głym
i aresz to wa nym Żoł nie rzom. 

Uro czy sto ści w dniu 5
mar ca

Na ro do wy Dzień Pa mię ci
„Żoł nie rzy Wy klę tych” to świę to
pań stwo we, przy pa da ją ce w dniu
1 mar ca w rocz ni cę mę czeń skiej
śmier ci sied miu przy wód ców
Zrze sze nia „Wol ność i Nie za wi -
słość”. Zo sta ło ono usta no wio ne
dzię ki ini cja ty wie usta wo daw czej
pod ję tej przez Pre zy den ta RP Le -
cha Ka czyń skie go. 

Od 2014 ro ku pod po mni -
kiem w Sta rych Gał kach gro -
ma dzą się miesz kań cy od da jąc
hołd Żoł nie rzom Wy klę tym.
Co ro ku wy da rze nie gro ma dzi
więk szą licz bę miesz kań ców
pra gną cych przy wró cić pa mięć
ukry wa ną przez ko mu ni stycz -
ne wła dze. 

W ro ku bie żą cym w dniu 5

mar ca dzię ki sta ra niom Pa na Mar ce le go
Szko pek po now nie od bę dą się uro czy sto -
ści, któ re roz pocz ną się o go dzi nie 11ej
Mszą Świę tą w Ko ście le Świę te go Mak sy -
mi lia na Kol be go w Ma łej Wsi. Po za koń -
cze niu mszy pla no wa ny jest kon cert Chó -
ru Gim na zjum z Od dzia łem In te gra cyj -
nym im. An ny Na kwa skiej z Ma łej Wsi,
Ka me ral ne go Chó ru Aka de mic kie go Po -
li tech ni ki War szaw skiej Fi lia w Płoc ku,
któ re wy ko na ją pa trio tycz ne pie śni oraz
wy stęp Har cer skie go Ze spo łu ist nie ją ce go
przy 64-ej Ar ty stycz nej Dru ży nie Har -
cer skiej” Zoś ka i Alek” i Gro ma dzie Zu -
cho wej” Ję dru sie” w Ma łej Wsi. Po ich
za koń cze niu w ko ście le, pla no wa ne jest
zło że nie kwia tów pod po mni kiem
w Sta rych Gał kach. Gru pa Re kon struk -
cyj na Sto wa rzy sze nia Hi sto rycz ne go im.
„11 Gru py Ope ra cyj nej NSZ” z Płoc ka
oraz Plu ton Re pre zen ta cyj ny Klas Po li -
cyj nych w Ze spo le Szkół im. Kró lo wej Ja -
dwi gi w Czer wiń sku uświet nią ten
dzień. Uro czy sto ści w Ma łej Wsi i Gał -
kach Sta rych wpi sa ły się w ka len darz
wy da rzeń pa trio tycz nych.

Na ro do wy Dzień Pa mię ci „Żoł nie rzy Wy klę tych” w Ma łej Wsi 5 marca

8 lu ty 1949 rok
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Kon wen ty sa mo rzą do we to swo isty
„okrą gły stół”, przy któ rym za sia -
da ją przed sta wi cie le sa mo rzą dów
róż nych szcze bli oraz za pra sza ni
go ście – zwierzch ni cy lo kal nych
służb, in sty tu cji, eks per ci, au to ry te -
ty spo łecz ne. Wszyst ko po to, aby
wy pra co wy wać wspól ne roz wią za -
nia na naj bar dziej nur tu ją ce re gion
pro ble my. 

Jest to w pew nym sen sie na wią za -
nie do tra dy cji, bo wiem jesz cze kil ka na -
ście lat te mu ta kie kon wen ty by ły chle -
bem po wsze dnim w re gio nie płoc kim.
Jó zef Stra dom ski, je den z naj dłu żej pia -
stu ją cych swój urząd wój tów, wspo mi na
– Kie dyś, jesz cze za cza sów wo je wódz -
twa płoc kie go or ga ni zo wa li śmy kon -
wen ty sa mo rzą do we w wol ną so bo tę,
raz w mie sią cu. By ło nas wte dy po nad
50 wój tów, bur mi strzów, pre zy den tów
miast. Za wsze spo ty ka li śmy się w in nej
gmi nie. Te mat na stęp ne go kon wen tu
usta la li śmy na po przed nim. To by ły cza -
sy, kie dy wój to wie bar dzo chęt nie dzie -
li li się swo imi po my sła mi, roz wią za nia -
mi na róż ne spra wy. Kształ to wał się wte -
dy sa mo rząd te ry to rial ny, wpro wa dza -
no wciąż no we re gu la cje, stąd ta ka
płasz czy zna do roz mo wy i wspól nych
usta leń by ła bar dzo do brym roz wią za -
niem. Je śli nie wie dzie li śmy, jak in ter -
pre to wać ja kieś ak ty praw ne, to za pra -
sza li śmy przed sta wi cie li usta wo daw ców
i już wie dzie li śmy. To był czas ogrom nej
życz li wo ści i chę ci po mo cy wśród sa mo -
rzą dow ców, zu peł nie ina czej niż te raz.
Nie mó wię, ja ko są sie dzi, zna jo mi, ko le -
dzy, da rzy my sie bie sym pa tią i sza cun -
kiem, ale od kąd je ste śmy w Unii i mo że -
my po zy ski wać fun du sze na roz wój na -
szych gmin, je ste śmy bar dziej skry ci.
Dziś wśród wój tów pa nu je nie pi sa na za -
sa da, aby nie mó wić, jak się coś zro bi ło,
na co na pi sa ło ja kiś wnio sek, że by są siad
też ta kie go nie na pi sał, bo bę dzie wte dy
więk sza kon ku ren cja i ja mo gę nie do -
stać. Mam na dzie ję, że obec na ini cja ty -
wa kon wen tów znów zbli ży nas sa mo -
rzą dow ców, że bę dzie my mo gli wspól -
nie roz wią zy wać pro ble my na szych
gmin oraz dzie lić się wy pra co wa ny mi u
sie bie roz wią za nia mi. 

Zgod nie z za my słem po my sło daw -
cy i or ga ni za to ra pierw sze go kon wen tu
Sta ro sty Płoc kie go Ma riu sza Bień ka ma
to być cykl spo tkań, fo rum wy mia ny po -
glą dów i do świad czeń, moż li wo ści
wspól nej dys ku sji, po ru sza nia pew nych,
cza sem trud nych kwe stii i znaj dy wa nia
na nie sa tys fak cjo nu ją cej re cep ty. Po -
nad to jest to płasz czy zna do wy pra co -
wy wa nia wspól nych wi zji, na wią zy wa -
nia współ pra cy mię dzy sa mo rzą do wej
w ta kich te ma tach, jak dro go wnic two,
go spo dar ka, in we sty cje itd. To mi lo wy
krok do na wią za nia ści słej współ pra cy
po nad wszel ki mi po dzia ła mi w imię
lep sze go ju tra miesz kań ców po wia tu. 

Spo tka nia bę dą się od by wać co dwa
mie sią ce. Uczest ni cy I Kon wen tu zgo -
dzi li się do przy ję cia pra wa pre zy den cji,
wzo ro wa nej na pre zy den cji Ra dy Unii

Eu ro pej skiej, gdzie ko lej no każ dy z li de -
rów sa mo rzą do wych bę dzie miał moż li -
wość prze wod ni cze nia pra com kon -
wen tu w okre sie dwu mie sięcz nym. Po -
cząt kiem każ dej ka den cji bę dzie Kon -
went, or ga ni zo wa ny przez li de ra - wój ta
lub bur mi strza in nej gmi ny, któ ry bę -
dzie jed no cze śnie go spo da rzem i prze -
wod ni czą cym ob rad. Li der bę dzie miał
moż li wość na kre śle nia sce na riu sza ob -
rad, co umoż li wi prze ana li zo wa nie pro -
ble ma ty ki nur tu ją cej miesz kań ców każ -
dej z gmin. Po nad to bę dzie miał obo -
wią zek nad zo ro wa nia re ali za cji usta leń,
na kre ślo nych na Kon wen cie, od by wa ją -
cym się w trak cie je go ka den cji. W ob ra -
dach, każ do ra zo wo bę dą uczest ni czyć
go ście za pro sze ni przez sa mo rzą dow -
ców, spe cja li ści od pro ble ma ty ki, ja ka na
da nym Kon wen cie ma być oma wia na. 

I Kon went Sa mo rzą dow ców Po -
wia tu Płoc kie go od był się 12 lu te go w
Ce ka no wie gm. Słup no. Uczest ni czy li
w nim: przed sta wi cie le Za rzą du i Ra dy
Po wia tu w Płoc ku pod prze wod nic -
twem Sta ro sty Płoc kie go Ma riu sza
Bień ka, 14 wój tów i bur mi strzów
gmin po wia tu płoc kie go oraz za pro sze -
ni go ście, m.in. Mar sza łek Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go Adam Stru zik,
Wi ce prze wod ni czą cy Sej mo wej Ko mi -
sji Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Po li ty ki
Re gio nal nej po seł Piotr Zgo rzel ski, Ko -
men dant Ko men dy Miej skiej Po li cji w
Płoc ku Ja ro sław Hof man, Dy rek tor
Ma zo wiec kie go Za rzą du Dróg Wo je -
wódz kich w War sza wie Re jo nu Go sty -
nin Płock Mi ro sław Kacz ma rek, Dy -
rek tor Mu zeum Ma zo wiec kie go w
Płoc ku Le onard So bie raj, Dy rek tor Za -
rzą du Dróg Po wia to wych w Płoc ku
Mar cin Błasz czyk. 

Głów nym te ma tem po ru szo nym
na Kon wen cie by ło bez pie czeń stwo w
ru chu dro go wym, sys tem uspraw nie nia
ru chu oraz re mon ty dróg. W trak cie ob -
rad usta lo no o prze zna cze niu 20 mi lio -
nów zło tych na re mon ty cią gów ko mu -
ni ka cyj nych na te re nie po wia tu, o
współ pra cy sa mo rzą dów ze służ ba mi w
za kre sie uspraw nie nia ru chu i zwięk -
sze nia bez pie czeń stwa ko mu ni ka cji
dro go wej. Jed nym z roz wią zań jest zwe -
ry fi ko wa nie naj bar dziej nie bez piecz -
nych miejsc ko mu ni ka cyj nych i od po -
wied nie ich ozna ko wa nie, a tak że prze -

ana li zo wa nie sen sow no ści usy tu owa nia
nie któ rych zna ków dro gach, któ re –
zda niem Po li cji – nie przy no szą za mie -
rzo nych efek tów lub utrud nia ją płyn -
ność ru chu. 

Po ru szo no rów nież te mat ad mi ni -
stra cyj ne go po dzia łu wo je wódz twa ma -
zo wiec kie go na War sza wę i po zo sta łą
część Ma zow sza. Mar sza łek Adam Stru -
zik przed sta wił szcze gó ło we wy li cze nia
oraz wy mie nił za gro że nia, ja kie przy -
niósł by ta ki po dział dla bied niej szej czę -
ści Ma zow sza, tak że dla miesz kań ców
po wia tu płoc kie go. Je go zda niem naj -
wła ściw szy jest tzw. po dział sta ty stycz -
ny, dzię ki któ re mu wo je wódz two nie
utra ci do fi nan so wań unij nych. Po nad to
omó wił har mo no gram pro jek tów unij -
nych dla Ma zow sza na 2016 rok. 

- Wszyst kie nie zbęd ne in for ma cje
moż na zna leźć na stro nie www.fun du -
sze dla ma zow sza.eu. Jest to nie zbęd na
skarb ni ca wie dzy dla wszyst kich miesz -
kań ców, któ rzy chcie li by po zy skać do fi -
nan so wa nia unij ne w ra mach środ ków
przy zna nych dla Ma zow sza. – pod su -
mo wał Mar sza łek Adam Stru zik

Obec ni do wie dzie li się tak że o za -
mia rach Mu zeum Ma zo wiec kie go w
Płoc ku. Dy rek tor Le onard So bie raj po -
in for mo wał, że w ra mach ak cji „Oca lić
od za po mnie nia”, Mu zeum chce wyjść
do lu dzi z te re nu po wia tu płoc kie go.

- Na wsiach jest jesz cze wie le miejsc,
za byt ków o bo ga tej hi sto rii nie tyl ko dla

re gio nu, ale i dla Pol ski, jest wie le re kwi -
zy tów, któ re za po mnia ne po kry wa ją się
ku rzem na stry chach. Chcie li by śmy
przy wró cić świet ność tej tra dy cji, oca lić
ją od za po mnie nia. – mó wił Dy rek tor
Le onard So bie raj

O spra wach sa mo rzą do wych przez
pry zmat sej mo wej Ko mi sji Sa mo rzą du
Te ry to rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej
opo wia dał jej wi ce prze wod ni czą cy po -
seł Piotr Zgo rzel ski. Omó wił ak tu al ne
pro jek ty, ja ki mi zaj mu je się Ko mi sja.

I Kon went Sa mo rzą dow ców Po wia -
tu Płoc kie go od bił się nie wąt pli wie po -
zy tyw nym echem wśród uczest ni ków.

Wójt Gmi ny Ra dza no wo Syl we ster
Ziem kie wicz pod su mo wał: 

- Uwa żam, że to bar dzo cie ka we i
słusz ne przed się wzię cie. Mam na -
dzie ję, że for mu ła kon wen tu łą czą ce -
go sa mo rzą dy zie mi płoc kiej po zwo li
na po dej mo wa nie wspól nych ini cja -
tyw. Jest to świet na oka zja do wy mia -
ny do świad czeń po mię dzy gmi na mi
oraz bu do wa nia jed ne go spój ne go
fron tu w roz wią zy wa niu pro ble mów
do ty ka ją cych na sze sa mo rzą dy. Li czę,
że ta kie spo tka nia sta ną się tra dy cją
na sze go re gio nu i bę dą cy klicz nie
kon ty nu owa ne. 

Kon wen ty sa mo rzą do we w po wie cie płoc kim 
– wra ca my do naj lep szych tra dy cji sa mo rzą dów
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Od 1 stycz nia 2016 ro ku mło dzi
bez ro bot ni do 30. ro ku ży cia, za re -
je stro wa ni w po wia to wych urzę -
dach pra cy oraz pra co daw cy lub
przed się bior cy za in te re so wa ni ich
za trud nie niem mo gą sko rzy stać
z no we go in stru men tu ryn ku pra cy
wpro wa dzo ne go usta wą z dnia 25
wrze śnia 2015 r. o zmia nie usta wy
o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu -
cjach ryn ku pra cy.

Na re ali za cję po wyż sze go pro gra -
mu Mi ni ster Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej usta lił li mit środ ków Fun du -
szu Pra cy dla Po wia tu Płoc kie go w kwo -
cie: 11.790,4 tys. zł, w tym:

•na rok 2016: 2,947,6 tys. zł,
•na rok 2017: 4.421,4 tys. zł,
•na rok 2018: 4.421,4 tys. zł.

Sta ro sta Płoc ki od dnia 15.01.2016
r. re ali zu je na bór wnio sków o re fun da -
cję pra co daw cy lub przed się bior cy
przez okres 12 mie się cy część kosz tów
po nie sio nych na wy na gro dze nia, na gro -
dy oraz skład ki na ubez pie cze nia spo -
łecz ne skie ro wa nych bez ro bot nych
do 30 ro ku ży cia, w wy so ko ści
do 1.800,00zł, nie prze kra cza ją cej jed -

nak kwo ty usta lo nej ja ko ilo czyn licz by
za trud nio nych skie ro wa nych bez ro bot -
nych w mie sią cu oraz kwo ty mi ni mal -
ne go wy na gro dze nia za pra cę obo wią -
zu ją cej w ostat nim dniu za trud nie nia
każ de go roz li cza ne go mie sią ca i skła dek
na ubez pie cze nia spo łecz ne od re fun do -
wa ne go wy na gro dze nia.

Do współ pra cy za pro szo no pra co -
daw ców lub przed się bior ców pro wa -
dzą cych dzia łal ność go spo dar czą, w ro -
zu mie niu prze pi sów o swo bo dzie dzia -
łal no ści go spo dar czej, przez okres 6
mie się cy bez po śred nio po prze dza ją -
cych dzień zło że nia wnio sku.

Gru pę do ce lo wą pro jek tu sta no wią
oso by bez ro bot ne do 30 ro ku ży cia
z usta lo nym pro fi lem po mo cy II zgod -
nie z art. 33 ust. 2c usta wy z dnia 20
kwiet nia 2004 r. o pro mo cji za trud nie -
nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy (tekst jed -
no li ty Dz.U. z 2015 r., poz. 149). 

Sta ro sta nie mo że za wrzeć umo wy
z pra co daw cą, u któ re go w okre sie ostat -
nich 6 mie się cy przed zło że niem wnio -
sku na stą pi ło zmniej sze nie za trud nie -
nia z przy czyn do ty czą cych za kła du pra -
cy, tj.: 

•roz wią za nie sto sun ku pra cy lub
sto sun ku służ bo we go z przy czyn nie do -
ty czą cych pra cow ni ków, zgod nie z prze -

pi sa mi o szcze gól nych za sa dach roz wią -
zy wa nia z pra cow ni ka mi sto sun ków pra -
cy z przy czyn nie do ty czą cych pra cow ni -
ków lub zgod nie z prze pi sa mi usta wy
z dnia 26 czerw ca 1974 r. – Ko deks pra -
cy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn.
zm.), w przy pad ku roz wią za nia sto sun -
ku pra cy lub sto sun ku służ bo we go z tych
przy czyn u pra co daw cy za trud nia ją ce go
mniej niż 20 pra cow ni ków, 

•roz wią za nie sto sun ku pra cy lub
sto sun ku służ bo we go z po wo du ogło -
sze nia upa dło ści pra co daw cy, je go li kwi -
da cji lub li kwi da cji sta no wi ska pra cy
z przy czyn eko no micz nych, or ga ni za -
cyj nych, pro duk cyj nych al bo tech no lo -
gicz nych, 

•wy ga śnię cie sto sun ku pra cy lub
sto sun ku służ bo we go w przy pad ku
śmier ci pra co daw cy lub gdy od ręb ne
prze pi sy prze wi du ją wy ga śnię cie sto -
sun ku pra cy lub sto sun ku służ bo we -
go w wy ni ku przej ścia za kła du pra cy
lub je go czę ści na in ne go pra co daw cę
i nie za pro po no wa nia przez te go pra -
co daw cę no wych wa run ków pra cy
i pła cy, 

•roz wią za nie sto sun ku pra cy przez
pra cow ni ka na pod sta wie art. 55 § 11
usta wy z dnia 26 czerw ca 1974 r. – Ko -
deks pra cy z uwa gi na cięż kie na ru sze -

nie pod sta wo wych obo wiąz ków wo bec
pra cow ni ka. 

Speł nie nie po wyż sze go wa run ku
we ry fi ko wa ne jest przez PUP w Płoc ku
rów nież w okre sie od dnia zło że nia
wnio sku do dnia pod pi sa nia umo wy
o re fun da cję. 

Pra co daw ca lub przed się bior ca są
obo wią za ni, sto sow nie do za war tej
umo wy, do utrzy ma nia w za trud nie niu
w peł nym wy mia rze cza su pra cy skie ro -
wa ne go bez ro bot ne go przez okres,
za któ ry do ko ny wa na jest re fun da cja,
oraz przez okres 12 mie się cy po za koń -
cze niu tej re fun da cji. Nie wy wią za nie
z po wyż sze go wa run ku po wo du je obo -
wią zek zwro tu uzy ska nej po mo cy
w kwo cie pro por cjo nal nej do okre su,
w któ rym nie utrzy ma no za trud nie nia
skie ro wa nej oso by, wraz z od set ka mi
usta wo wy mi na li czo ny mi od dnia
otrzy ma nia re fun da cji za pierw szy mie -
siąc, w ter mi nie 30 dni od dnia do rę cze -
nia we zwa nia sta ro sty. 

W przy pad ku roz wią za nia umo wy
o pra cę przez skie ro wa ne go bez ro bot ne -
go, roz wią za nia z nim umo wy o pra cę
na pod sta wie art. 52 usta wy z dnia 26
czerw ca 1974 r. – Ko deks pra cy lub wy -
ga śnię cia sto sun ku pra cy skie ro wa ne go

bez ro bot ne go w trak cie okre su ob ję te go
re fun da cją al bo przed upły wem okre su
12 mie się cy, o któ rym mo wa wy żej, sta ro -
sta kie ru je na zwol nio ne sta no wi sko pra -
cy in ne go bez ro bot ne go. Pra co daw ca lub
przed się bior ca, któ ry od mó wi przy ję cia
skie ro wa ne go bez ro bot ne go na zwol nio -
ne sta no wi sko pra cy zwra ca uzy ska ną po -
moc w kwo cie pro por cjo nal nej do okre su,
w któ rym nie utrzy ma no za trud nie nia
skie ro wa nej oso by wraz z od set ka mi usta -
wo wy mi na li czo ny mi od dnia otrzy ma -
nia pierw szej re fun da cji, w ter mi nie 30
dni od dnia do rę cze nia we zwa nia sta ro -
sty. W przy pad ku bra ku moż li wo ści skie -
ro wa nia bez ro bot ne go przez urząd pra cy
na zwol nio ne sta no wi sko pra cy, pra co -
daw ca lub przed się bior ca nie zwra ca ją
uzy ska nej po mo cy za okres, w któ rym
uprzed nio skie ro wa ny bez ro bot ny po zo -
sta wał w za trud nie niu. 

Re fun da cja, o któ rej mo wa po wy -
żej, udzie la na jest zgod nie z wa run ka mi
do pusz czal no ści po mo cy de mi ni mis. 

Po wia to wy Urząd Pra cy w Płoc ku
wy ma ga za trud nie nia w peł nym wy -
mia rze cza su pra cy bez po śred nio po za -
koń cze niu pro gra mu na okres mi ni -
mum 1 mie sią ca (okres re fun da cji 12
mie się cy + okres wy ma ga ny usta wą 12
mie się cy + mi ni mum 1 mie siąc). 

Pro gram Pra ca dla Mło dych – in for mu je Mał go rza ta Bom ba lic ka Dy rek tor PUP w Płoc ku

W spo tka niu uczest ni czy li Sta ro sta Płoc ki Pan Ma -
riusz Bie niek, Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród oraz rad ni z te re nu Wy szo gro du oraz Dy -
rek tor Biu ra Związ ku Gmin Re gio nu Płoc kie go Pa ni
Ka ta rzy na Ro guc ka -Ma cie jow ska.

Na  spo tka niu naj wię cej py tań  pa dło z za kre su go spo -
dar ki od pa da mi. Ge ne ral nie więk szość  miesz kań ców za da -
ją cych py ta nia   i uczest ni czą cych w dys ku sji  pro si ło  o wy -
ja śnie nie  z ja kie go ty tu łu na stą pił tak dra stycz ny wzrost
opłat za  wy wóz śmie ci?

Dla cze go z te re nu mia sta śmie ci bę dą dwu krot nie wy -
wo żo ne  w cią gu mie sią ca a w przy pad ku miesz kań ców
wspól not miesz ka nio wych śmie ci są od bie ra ne co ty dzień -
zwięk sze nie licz by od bio rów po wo du je wyż sze opła ty pod -
czas gdy miesz kań cy sy gna li zu ją ,że ta kiej  po trze by nie ma.

Od po wie dzi  udzie la li Pa ni Dy rek tor Związ ku Gmin  Re -
gio nu Płoc kie go tłu ma cząc  pod wyż kę zmia ną usta wy o utrzy -
ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach, któ ra na kła da na Gmi -
ny obo wią zek od bio ru śmie ci w przy pad ku mia sta dwu krot -
nie, po cząw szy od mie sią ca kwiet nia do paź dzier ni ka. Na to -
miast w przy pad ku wspól not śmie ci zmie sza ne od bie ra ne mu -
szą być raz w ty go dniu . Po nad to na wzrost opłat wpływ ma ją
wyż sze opła ty po no szo ne przez Wy ko naw cę za od wóz  śmie ci
zmie sza nych  do wska za nych tyl ko dwóch  in sta la cji prze ro bu
od pa dów, któ re pod nio sły ce ny za to nę śmie ci zmie sza nych . 

Po burz li wej dys ku sji głos za brał Pan Ma riusz Bie niek
Sta ro sta Płoc ki stwier dza jąc : że brak wcze śniej ja snych i czy -
tel nych in for ma cji o do ko ny wa nych zmia nach  w usta wie
za sko czył  nas wszyst kich. Po nad to  usta wo daw ca zbyt jed -
no znacz nie i ry go ry stycz nie pod szedł do od dol nych gło sów
miesz kań ców miast ,że śmie ci  z te re nów miast po win ny
być wy wo żo ne dwa ra zy. To wszyst ko spo wo do wa ło, że w
usta wie do ko na no  jed no znacz nych  za pi sów  o dwu krot -
nym od bio rze śmie ci w mia stach nie za leż nie od po trzeb
miesz kań ców oraz co ty go dnio wym  od bio rze  śmie ci w
przy pad ku wspól not. Po nad to jak za zna czył Sta ro sta w tej
spra wie, sy gna ły nie za do wo le nia z po wyż szych roz wią zań
usta wo wych do cho dzą rów nież z in nych gmin. Kon went
Gmin Po wia tu Płoc kie go pod jął sto sow na uchwa łę  wnio -
sku ją cą  do ko na nie zmian w usta wie o utrzy ma niu czy sto -
ści. Uchwa ła ta da lej bę dzie przed sta wia na na  Zgro ma dze -
niu Po wia tów  Pol skich w któ rym  sto wa rzy szo nych jest w
nim 70 % po wia tów  z te re nu Pol ski.

Ko lej ne za py ta nia miesz kań ców do ty czy ły uli cy re -
mon tu uli cy Czer wiń skiej (Ry ba ki) oraz 

dział ki  na prze ciw ko  Sta cji Po go to wia Ra tun ko we go,
py ta nie do ty czy ło usta le nia wła ści cie la oraz sta nu es te tycz -
ne go tej nie ru cho mo ści.

Ko lej nym wy wo ła nym te ma tem by ła spra wa  pro jek -
tu uchwa ły  do ty czą ce go za bez pie cze nia kre dy tu kon so li -
da cyj ne go  for mą  hi po te ki na nie ru cho mo ści przy ul. Nie -
pod le gło ści.

Ob szer nych i wy czer pu ją cych in for ma cji na ten te mat
udzie li ła skarb nik Gmi ny P. Bar ba ra Ko pań ska wraz z se kre -
tarz  P. An ną Kos sa kow ską.

Z uwa gi na brak py tań w dal szej czę ści spo tka nia , Bur -
mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród Jan Bosz ko po dzię ko wał
przy by łym miesz kań com za udział w dys ku sji i przy by cie ,
po czym za koń czył ze bra nie.

Po li cjan ci z Ko men dy Miej skiej Po li cji w
Płoc ku or ga ni zu ją w Płoc ku i po wie cie
płoc kim de ba ty i kon sul ta cje spo łecz ne.
Po de ba cie po wia to wej, któ ra od by ła się
11 lu te go w Płoc ku, 23 lu te go od by ła się
de ba ta do ty czą ca spraw gmin Wy szo gród i
Ma ła Wies . 

W de ba cie zor ga ni zo wa nej w ha li Spor to wej w
Wy szo gro dzie wspól nie przez Ko men dę Miej ską
Po li cji w Płoc ku oraz Urząd Gmi ny w Wy szo gród i
Ma ła Wieś wzię li udział m.in. Ko men dant Miej ski
Po li cji w Płoc ku insp. Ja ro sław Hof man, Ma riusz
Bie niek – sta ro sta po wia tu płoc kie go, Jan Bosz ko
Bur mistrz Wy szo gro du , Zyg munt Woj na row ski
Wójt Gmi ny Ma ła Wieś, Na spo tka nie któ re od by ło
się w Wy szo gro dzie w ha li Spor to wej licz nie przy by -
li miesz kań cy gmi ny Ma ła Wieś i Wy szo gród.

Pod czas de ba ty to czy ła się dys ku sja na te ma -
ty zwią za ne z lo kal nym bez pie czeń stwem, sfor -
mu ło wa no wnio ski do ty czą ce m.in. pod ję cia sta -
rań w kie run ku po pra wy bez pie czeń stwa. Nie -
któ re z nich to :

Uzu peł nie nie wa ka tów Po ste run ku Po li cji w
Wy szo gro dzie

Re ago wa nie po li cjan tów ru chu dro go we go
nie tyl ko na wy kro cze nia dro go we ale rów nież na
czy ny za bro nio ne

Do ko na nie spraw dze nia zgło szo ne go wnio -
sku do GDD KiA w spra wie le wo skrę tu z dro gi

kra jo wej K -50 na uli ce Mo sto wą oraz le wo skrę tu
z dro gi K62 w miej sco wo ści Bro dy i Chy lin oraz
le wo skrę tu z dro gi kra jo wej K50 w miej sco wo ści
Rę bo wo

Miesz kań cy Wy szo gro du wy ra zi li swo je nie -
za do wo le nie z nad gor li wych dzia łań po li cjan tów
ru chu dro go we go któ re nie wie le ma ją wspól ne go
z po pra wą bez pie czeń stwa a ra czej no szą zna mio -
na „ła pa nek” 

Zdję cia z pre zen ta cja sta ty styk po li cyj nych
dla gmin Wy szo gród i Ma ła Wieś moż na obej rzeć
na por ta lu   www.e -wy szo grod.pl 

Spo tka nie z Bur mi strzem

W dniu 23 lu te go 2016r od by ło się spo tka nie
Bur mi strza z miesz kań ca mi Wy szo gro du.

De ba ta spo łecz na po świę co na bez pie czeń stwu
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6 lu te go 2016 ro ku 49 ma tu rzy stów  z dwóch klas IV
Tech ni kum i III LO o pro fi lu po li cyj nym   tak tem po lo ne -
za  roz po czę li bal stud niów ko wy, któ ry od był się w sa li we -
sel nej   „Siód me Nie bo”. Ofi cjal ne go otwar cia tra dy cyj nie
do ko nał dy rek tor ZS w Czer wiń sku nad Wi słą p. Da riusz
Umięc ki, któ ry nie szczę dził mi łych i krze pią cych ser ca
słów pod ad re sem ma tu rzy stów. Bu kie ty naj pięk niej szych
ży czeń ucznio wie otrzy ma li od przy by łych go ści: rad nej  po -
wia tu płoń skie go p. Ma rii Chy ba ły , wój ta gmi ny Czer -
wińsk nad Wi słą – p. Mar ci na Gor ta ta, pro bosz cza pa ra fii
ZNMP w Czer wiń sku – ks. Łu ka sza Ma sta le rza,   Pre ze -
sa  Vi stu la Ban ku – p. Jo lan ty Łu ka siak – Ma lic kiej, dy rek -

to ra Vi stu la Ban ku – p. Ewy Sta ni szew kiej, prze wod ni czą -
cej Ra dy Ro dzi ców – p. Ma rze ny Fel czak.  Część ofi cjal na
ba lu prze peł nio na by ła ser decz no ścia mi, wspo mnie nia mi i
wzru sze nia mi, zwłasz cza kie dy ma tu rzy ści skła da li po dzię -
ko wa nia dy rek to ro wi – za stwo rze nie do god nych wa run -
ków do na uki oraz wy cho waw czy niom: p. Agniesz ce Bą -
kow skiej - Krucz i p. Mag da le nie Gmur czyk – Okra sie oraz
Bo gu mi le Wol skiej - Grud nej, któ ra w za stęp stwie opie ko -
wa ła się kla są IV Tech ni kum. Mło dzież  nie za po mnia ła o
po dzię ko wa niach dla p. To ma sza Fon der skie go, któ ry  przy -
go to wał układ cho re ogra ficz ny po lo ne za. Bal do bia łe go ra -
na uświet nił swą mu zy ką dj Fi gur. 

Stud niów ka w Czer wiń sku
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W dniu 20.02.2016 r. od by ła się
IV edy cja Tur nie ju Pił ki Siat ko wej
w Bul ko wie. W roz gryw kach uczest -
ni czy ło sześć dru żyn w tym dwa ze -
spo ły go spo da rzy. Pierw szy raz go -
ści li w Bul ko wie:

AZS Po li tech ni ka War szaw ska fi lia
w Płoc ku, 

MVT Płock.
Z ko lei dru ży na Vol ley Te am Le li ce

na cze le z Ma riu szem Sob cza kiem
(Mistrz Pol ski 1991 r. – AZS Olsz tyn)
za wi ta ła do Bul ko wa po raz dru gi, na to -
miast Al ba tros Płock ja ko zwy cięz ca
ubie gło rocz ne go Tur nie ju Pił ki Siat ko -
wej w Bul ko wie rów nież nie pierw szy
raz od wie dza Bul ko wo. 

Wszyst kim dru ży nom z Płoc ka
oraz z Le lic dzię ku je my za przy ję cie za -
pro sze nia i udział w IV Tur nie ju Pił ki
siat ko wej w Bul ko wie.

Tur niej był bar dzo dłu gi, a z każ dym
me czem emo cje ro sły co raz bar dziej. Pierw -
sze miej sce za ję ła mło da dru ży na MVT
Płock, a jej ka pi tan Se ba stian Ro kic ki zo stał
MVP Tur nie ju. Dru gie miej sce za ję ła dru ży -
na AL BA TROS Płock, ubie gło rocz ni zwy -
cięz cy tur nie ju pił ki siat ko wej w Bul ko wie.
Trze cie miej sce zdo by ła dru ży na Vol ley Te -
am Le li ce, któ ra w pół fi na le po ko na ła 2:0
AZS Po li tech ni kę War szaw ską. 

In dy wi du al ne wy róż nie nia:
Naj lep szy Roz gry wa ją cy Tur nie ju:

Ma riusz Sob czak (VT Le li ce), 
Naj lep szy Ata ku ją cy Tur nie ju: Ka -

mil Wa chul (Al ba tros Płock)

Naj lep szy Przyj mu ją cy Tur nie ju:
Da wid Czy żyk (MVT Płock)

Naj lep szy Środ ko wy Tur nie ju: Se -
ba stian Misz czyk (Al ba tros Płock)

Naj lep szy Li be ro Tur nie ju: Ma te -
usz Kłys (AZS Po li tech ni ka War szaw ska
fi lia w Płoc ku). 

Wy ni ki me czów: 
Gru pa A
1. Al ba tros Płock (6 pkt)
2. MVT Płock (3 pkt)
3. VT Zjed no cze ni Bul ko wo II(0 pkt)

Wy ni ki fa zy gru po wej (A):
Al ba tros Płock 2–0 MVT Płock 
MVT Płock 2-0 VT Zjed no cze ni

Bul ko wo II
Al ba tros Płock 2-0 VT Zjed no cze ni

Bul ko wo II
Gru pa B
1. AZS Po li tech ni ka War szaw ska fi -

lia w Płoc ku (5 pkt)
2. Vol ley Te am Le li ce (3 pkt)
3. Vol ley Te am Zjed no cze ni Bul ko -

wo (1 pkt)
Wy ni ki fa zy gru po wej (B):
AZS PW Płock 2-0 VT Le li ce
VT Le li ce 2-0 VT Zjed no cze ni Bul ko wo
AZS PW Płock 2-1 VT Zjed no cze -

ni Bul ko wo 

Pół fi na ły:
Al ba tros Płock 2-0 VT Le li ce
AZS Płock 1-2 MVT Płock

Mecz o trze cie miej sce:
VT Le li ce 2-0 AZS Po li tech ni ka

War szaw ska fi lia w Płoc ku

FI NAŁ: 
Al ba tros Płock 1-2 MVT Płock
IV Tur niej Pił ki Siat ko wej w Bul -

ko wie pierw szy raz stał na tak wy so -
kim po zio mie spor to wym oraz
pierw szy raz go ścił wie le dru żyn z re -
gio nu płoc kie go. Dla mło dych dru -
żyn z Bul ko wa ten tur niej był nie -
zwy kłym do świad cze niem spor to -
wym. Z pew no ścią moż na wy cią gnąć
wnio ski i tre no wać da lej, że by osią -
gać co raz to lep sze lo ka ty na ko lej -
nych tur nie jach siat kar skich. 

Sę dzią głów nym w fa zie gru po wej
był Pa weł Gac kow ski (Ra dza no wo), na -
to miast fa zę pu cha ro wą sę dzio wa li
Mar cin Przed peł ski oraz Bar tosz Wój to -
wicz (obaj KS Zjed no cze ni Bul ko wo). 

Sztab or ga ni za cyj ny: Bar tosz Wój te -
wicz, Krzysz tof Ja ku biak, Mi chał Jó -
zwiak, Mar cin Przed peł ski.

Pa tro nat nad tur nie jem ob jął Wójt
Gmi ny Bul ko wo – Ga briel Gra czyk. 

KRZYSZ TOF JA KU BIAK

PRE ZES ZA RZĄ DU 

KLU BU SPOR TO WE GO „ZJED NO CZE NI” BUL KO WO

IV TUR NIEJ PIŁ KI SIAT KO WEJ KLU BU SPOR TO WE GO „ZJED NO CZE NI” BUL KO WO

W mi nio ną so bo tę na Ha li Spor to wej
w Wy szo gro dzie od był się tur niej pił -
ki ha lo wej. Do ry wa li za cji zgło si ło się
osiem ekip gra ją cych w roz gryw kach
rocz ni ka 2001. Go spo da rze tur nie ju
– Ste gny Wy szo gród wy sta wi ły dwie
dru ży ny a staw kę uzu peł ni ły Stocz -
nio wiec Płock, Orzeł Go le szyn, Zo rza
Szcza win Ko ściel ny, Unia Iłów, Pe gaz
Dro bin oraz go ście z okrę gu war -
szaw skie go Na przód Sta re Ba bi ce. 

Ry wa li za cja roz po czę ła się od fa zy
gru po wej, gdzie czte ry dru ży ny gra ły sys -
te mem każ dy z każ dym. Na tym eta pie
po ziom wszyst kich ekip był bar dzo wy -
rów na ny za wy jąt kiem Pe ga za Dro bin,
któ ry te go dnia oka zał się być kla są dla sie -
bie, wy grał wszyst kie me cze i za jął pierw -
sze miej sce dy stan su jąc ry wa li. Pierw sza

dru ży na Ste gien roz po czę ła zma ga nia bo -
jaź li wie re mi su jąć z Or łem Go le szyn 0:0,
na stęp nie ja ko je dy ni pod ję li wal kę ze
świet nie uspo so bio nym Pe ga zem, lecz
po dra ma tycz nym me czu ule gli 4:2.
W me czu o wszyst ko nie zdo ła li jed nak
po ko nać Stocz niow ca Płock, re mi su jąc
bez bram ko wo za prze pa ści li szan sę
na awans do pół fi na łu.

W dru giej gru pie zma ga nia by ły nie
mniej emo cjo nu ją ce. Trzy dru ży ny od nio -
sły po dwa zwy cię stwa i o awan sie do pół -
fi na łu zde cy do wał lep szy bi lans bram ko -
wy ekip ze Szcza wi na oraz Sta rych Ba bic.
Prze trze bio na ka dro wo Unia Iłów po mi -
mo zdo by cia 6 pkt mu sia ła za do wo lić się
wal ką o miej sce 5.

Me cze pół fi na ło we do star czy ły
rów nież nie ma łych emo cji. Pe gaz Dro -
bin w sto sun ku 2:1 po ko nał am bit nie
gra ją cą dru ży nę Na przo du Sta re Ba bi ce,
a Stocz nio wiec Płock do pie ro po rzu -
tach kar nych wy grał ry wa li za cję z Zo rzą
Szcza win. Mecz ten był po pi sem bram -
ka rza dru ży ny z Ra dzi wia To ma sza Ba -
na cha, któ ry wy bro nił trzy zna ko mi te
strza ły pił ka rzy Zo rzy a na stęp nie nie
dał się po ko nać w kon kur sie rzu tów
kar nych za pew nia jąc Stocz niow co wi
miej sce w fi na le.

Tur niej wy gra ła dru ży na Pe ga za Dro -
bin gro miąc Stocz niow ca 4:0 na wy róż -
nie nie za słu ży li Se ba stian Mar lę ga – strze -
lec dwóch bra mek oraz ka pi tan Ma te usz

Ja ku bow ski po pi su ją cy się zna ko mi ty mi
za gra nia mi za rów no w obro nie jak i w ata -
ku. Mecz o trze cie miej sce roz strzy gną ły
rzu ty kar ne, w któ rych pił ka rze Na przo -
du po ka za li wyż szość nad chłop ca mi ze
Szcza wi na. 

Po ro ze gra niu fi na łu od by ło się uro -
czy ste wrę cze nie na gród, któ re uświet nił
swo ją obec no ścią Bur mistrz Gmi ny i Mia -
sta Wy szo gród pan Jan Bosz ko. Ucho no -
ro wa ni sta tu et ka mi zo sta li Se ba stian Mar -
lę ga (Pe gaz) – król strzel ców, Ma te usz Ja -
ku bow ski (Pe gaz) – naj lep szy za wod nik.
Na gro dę dla naj lep sze go bram ka rza tur -
nie ju To ma sza Ba na cha wrę czył we te ran
bo isko wych zma gań w eki pie Ste gien pan
Piotr Ka fliń ski.

Tur niej za koń czył się, ale w dru ży nie
go spo da rzy – Ste gien Wy szo gród jak
i miej sco wych ki bi ców po zo stał pe wien
nie do syt, ma my na dzie ję, że za rok, w ko -
lej nej edy cji tur nie ju chłop cy pod wo dzą
tre ne ra Łu ka sza Ma jew skie go się gną
po upra gnio ny pu char, a im pre za ta na sta -
łe wpi sze się do spor to we go ka len da rza.

Koń co wa Kla sy fi ka cja:
PE GAZ DRO BIN
STOCZ NIO WIEC PŁOCK
NA PRZÓD STA RE BA BI CE
ZO RZA SZCZA WIN
STE GNY I WY SZO GRÓD
UNIA IŁÓW 
STE GNY II WY SZO GRÓD
ORZEŁ GO LE SZYN

Tur niej Ha lo wy U -15 Wy szo gród  30.01.2016

Ko lej ny mi roz gryw ka mi zor ga ni zo wa ny mi
przez Klub Spor to wy „ZJED NO CZE NI” Bul -
ko wo pod czas fe rii zi mo wych 2016, był I
Tur niej Ha lo wej Pił ki Noż nej Dziew cząt.
Udział w roz gryw kach wzię ło, aż sie dem
dru żyn: Ama zon ki Bul ko wo, Or lę ta Ba bo -
sze wo, Gim na zjum Ba bo sze wo, GKS Gó -
ra, Ama zon ki Bul ko wo II, GKS Gó ra II,
UKS Ju trzen ka Ro go twórsk. 

Tur niej ro ze gra ny zo stał w dwóch eta -
pach, w pierw szym fa za gru po wa, a ko lej -
no fa za pu cha ro wa. Pierw sze miej sce zdo -
by ła dru ży na dziew cząt Or lę ta Ba bo sze -
wo, któ re w fi na le po ko na ły 0-1 go spo da -
rzy tur nie ju Ama zon ki Bul ko wo (2. Miej -
sce). Stre fę me da lo wą za mknę ła dru ży na
Gim na zjum Ba bo sze wo, któ ra w me czu o
trze cie miej sce wy gra ła z GKS Gó rą II. 

Naj wię cej go li w tur nie ju strze li ła
Do mi ni ka Ry bac ka (6 go li) z dru ży ny
Gim na zjum Ba bo sze wo. 
Wy ni ki me czów: 
Gru pa A
1. Gim na zjum Ba bo sze wo (9 pkt)
2. GKS Gó ra II (4 pkt)
3. Ama zon ki Bul ko wo II (4 pkt)
4. UKS Ju trzen ka Ro go twórsk (0 pkt)
Gru pa B
1. Or lę ta Ba bo sze wo (6 pkt)
2. Ama zon ki Bul ko wo (1 pkt)
3. GKS Gó ra (1 pkt)

Pół fi na ły: 
Gim na zjum Ba bo sze wo   0-0 (kar ne 0-
1) Ama zon ki Bul ko wo
Or lę ta Ba bo sze wo   3-0  GKS Gó ra II
Mecz o pią te miej sce:
Ama zon ki Bul ko wo II  1-3  GKS Gó ra
Mecz o trze cie miej sce: 
Gim na zjum Ba bo sze wo  6-0  GKS Gó ra II

FI NAŁ !!!
Ama zon ki Bul ko wo  0-1  Or lę ta Ba bo sze wo
Sę dzią głów nym tur nie ju był Mar cin
Przed peł ski. 
Sztab or ga ni za cyj ny: Krzysz tof Ja ku -
biak, Mar cin Przed peł ski, Ma te usz Ła -
ciń ski, Ka mil Ma zur kie wicz, Da mian
Bo raw ski, Prze my sław Ban dych. 

Pa tro nat ho no ro wy nad tur nie jem
ob jął Wójt Gmi ny Bul ko wo – Ga briel
Gra czyk. 

KRZYSZ TOF JA KU BIAK

PRE ZES ZA RZĄ DU 

KLU BU SPOR TO WE GO „ZJED NO CZE NI” BUL KO WO

I Tur niej Ha lo wej Pił ki Noż nej Dziew cząt
Klu bu Spor to we go Zjed no cze ni Bul ko wo
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